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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Parti Mihály alpolgármester, 

Gulykáné Gál Erzsébet, Kelemen Tibor János, Kovács László, Dr. Magyar Gábor Sándor, 

Murvainé Kovács Rita Képviselő-testület tagjai 8 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Habony István. 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Balogh Pál jegyző, Dr. Vörös Mária aljegyző, 

Bendáné Dr. Gáspár Anita Jegyzői Titkárság részéről, Kókai-Dudinszky Mónika Gazdasági 

Osztályvezető, Bankó Gábor Mikro-Voks kezelő, Barabásné Polónyi Éva jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Simon Gáborné intézményvezető Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kazincyné Juhász Ildikó intézményvezető 

Somogyi Imre Általános Iskola, Nagy Andrea intézményvezető Montágh Imre Általános Iskola, 

Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Dévainé Kazinczy Sára 

intézményvezető Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola, Kalászné Vámos Katalin 

intézményvezető Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Major Sándorné intézményvezető 

Gyöngyszemek Óvodája, Sátorné Tóth Melinda intézményvezető Pingvines Óvoda, Gáspár 

Csaba ügyvezető ABOKOM Nonprofit Kft, ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd.  

 

Bizottsági tagként jelen volt: Temesközy Tamás.  

 

Állampolgári megjelenés: 3 fő 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot.  

 

Napirend:   
  

Nyílt ülés:        Előadó: 

  

1. Az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntések meghozatala      Polgármester 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

napirendi pontot egyhangúlag elfogadta. 
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Napirend:   
  

Nyílt ülés:        Előadó: 

  

1. Az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos  Romhányiné dr. Balogh Edit 

döntések meghozatala      Polgármester 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy célszerű valamennyi technikai dolgozót az Abokom Nonprofit Kft-hez 

csoportosítani egy helyre. A feladat ellátásához szükséges eszközöket kedvezőbben tudják 

beszerezni egy helyre. Minden egyes intézményvezetővel egyeztettek.  

 

Habony István képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

Mind a 31 fő átvétele megtörténhet. A 28 fő dajka marad az óvodáknál. Két üres zárolt állás van, 

aminek a megszüntetése megtörténhet. Január 1-jétől 8 fő munkavállalónak a bére és járuléka az, 

ami kimutathatóan megtakarítható lesz. Ez 11,5 millió forint. Változatlan feltételek mellett és 

jobb körülmények közé kerülhetnek az Abokom Nonprofit Kft-hez. Az átadás-átvétel 

jogutódlással történik. Változatlan bér és járulék fizetése mellett étkezési utalványra ugyanúgy 

jogosultak lesznek, mint az Abokom Nonprofit Kft. valamennyi dolgozója.  

 

Gulykáné Gál Erzsébet: úgy gondolja, hogy a közalkalmazotti érdekegyeztető fórumot 

szerencsés lett volna összehívni. Kérdezte, hogy erre sor kerül-e az áthelyezések előtt? Nem 

tartja indokoltnak a Könyvtár és a Sportcsarnok így való működtetését. Kérdezte, hogy hogyan 

lettek üres álláshelyek? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: december 1-jétől lesz üres a Gimnáziumban az 1 fő technikai 

dolgozó állása. Az Abokom Nonprofit Kft. a hétvégi munkára is biztosítani fog embert. Nem a 

leépítés a cél, hanem az, hogy munkaszervezéssel egyforma leterheltség mellett magasabb 

színvonalú ellátást tudjanak nyújtani. Azokon a területeken is meg legyen oldva a karbantartás és 

a takarítás, ahol jelenleg nem volt megoldott.  

 

ifj. Dr. Tóta Áron: elmondta, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény úgy 

rendelkezik, hogy miután az intézményfenntartó a mai napon meghozza a döntését arról, hogy az 

egyes foglalkoztatottak csoportját, jelen esetben a technikai dolgozók csoportját átadja a Munka 

Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató részére – jelen esetben az ABOKOM Nonprofit 

Kft. részére – akkor e döntést követően kell az egyes átadó intézményeknek, mint 

munkáltatóknak és az ABOKOM Nonprofit Kft-nek közösen tájékoztatni mind a 

közalkalmazotti tanácsot, mind a szakszervezetet és az egyes közalkalmazottakat külön-külön az 

átadás-átvétel időpontjáról, okáról, következményeiről és a munkaszerződés egyes elemeiről.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: nem emlékszik rá, hogy bármikor is tárgyalták, hogy ezt a munkát 

az ABOKOM Nonprofit Kft. fogja elvégezni. Sok tapasztalat nincs a céggel kapcsolatban. 
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Bármikor kértek árajánlatot mindig drága volt az ajánlata. Azt se tudják, hogy mennyiért fogják 

ezt a munkát elvégezni. Ha az ABOKOM sokkal olcsóbban elvégzi ezt a munkát, akkor eddig 

miért fizettek egy drágább megoldásért? A bizottsági ülésen ügyvezető úr azt mondta, hogy nem 

fog átvenni minden dolgozót. Sokkal jobb megoldásnak tartja, hogy ha létrehoznak egy céget 

erre a feladatra. Meg kell vizsgálni, hogy miért vannak időhiányban. Másrészről pedig meg kell 

vizsgálni, hogy hogyan lehet egy olyan céget létrehozni, ami ezt a feladatot fogja ellátni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a Gamesz-ből alakult át az ABOKOM Nonprofit 

Kft. A Gamesz kimondottan az intézmények működtetésére jött létre. A jogfolytonosság fent áll. 

Jelenleg egy stabil, jól működő cég. A korábbi megtakarításos struktúrával ellentétes, hogy ha 

létrehoznak egy céget. A meglévő és működő struktúrára tegyék rá a plusz feladatot. Volt 

konzultáció. A bizottságok támogatták. Jól járható és elvégezhető a feladat.  

 

Kelemen Tibor: egyelőre azt sem tudják, hogy a jövő évben hogyan fog kinézni a költségvetés. 

Ha az ABOKOM Nonprofit Kft. működése veszélyben van, akkor hiába adnák át az embereket.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. önfenntartó cég. 

Több mint 500 millió forint az éves árbevételük. Ezek a bevételek fedezik a működéséhez 

szükséges kiadásokat. Az elmúlt két évben, mintegy százmillió forintot megközelítő adósság 

állományt tudtak le. Ez a cég működőképes marad, hogy ha központilag nem teszik tönkre a 

hatósági árakkal és az új adókkal. Az ABOKOM Nonprofit Kft. nekik tesz szívességet azzal, 

hogy változatlan bérrel, azzal a tömeggel átveszi és hatékonyabban próbálja majd ellátni a 

feladatát. Ha nem adják át az ABOKOM-nak a működtetést, akkor mondják meg, hogy hogyan 

legyen, mert új cég létrehozására már nincs idő.  

 

Gáspár Csaba: elmondta, hogy 550 milliós nettó árbevételük van. Ennek jelentős százalékát a 

hulladék, a víz és a csatorna teszi ki. Az Önkormányzattól kapott apróbb megrendelések az éves 

bevételnek nagyon kevés százalékát teszik ki. Ha nem kapnak megrendelést az 

Önkormányzattól, akkor sem lesz semmi probléma a céggel. Ez a cég önfenntartó. Az 

ABOKOM stabil lábakon álló, nagyon jó likviditási mutatókkal rendelkező cég. Nem kell 

lenézni ezt a céget. Azért adnak magas árajánlatot, mert egy tisztességesen működő cégről van 

szó. Az árakat, amivel dolgozik a Képviselő-testület állapította meg.  

 

Kovács László: a döntések előtt nincs egyeztetés, ami a megoldás irányába indítaná őket. Nem 

látja, hogy hol van megtervezve az intézmények rezsije.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a választást követően minden hónapban 

kezdeményezte, hogy legyen egy egyeztetés a testületi ülésre hozandó anyagokról. Ezt 

sorozatosan bojkottálták. A bizottsági ülések azért lennének, hogy az egyeztetések 

megtörténjenek. Nem hiszi, hogy az a 31 fő dolgozó megérdemli ezt a fajta mentalitást. Az a 

legegyszerűbb, hogy ha kritizálják az előterjesztést, de megoldási javaslatot, olyat, ami járható és 

időben végigvihető olyan nem mondtak.  

 

Parti Mihály: alkalmasnak tartja az ABOKOM Nonprofit Kft-ét a feladat ellátására.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésről elment, így a jelenlévő képviselők száma 7 

fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ha nem együtt szavaz a Képviselő-testület, akkor 31 ember 

foglalkoztatása kerül veszélybe.  
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Gulykáné Gál Erzsébet: javasolta, hogy a Művelődési házat és a Sportcsarnokot akkor vegye át 

az ABOKOM, amikor elkészül az új közösségi ház  

 

Habony István: az ABOKOM Nonprofit Kft-nek azt kell csinálnia amit, a Képviselő-testület 

meghatároz.  

 

Kovács László: javasolja, hogy ha az ABOKOM Nonprofit Kft. megkapja ezt a feladatot, akkor 

a Képviselő-testület negyed év, vagy fél év múlva vizsgálja felül a működést. Akkor még mindig 

dönthetnek úgy, hogy létrehoznak-e egy gazdasági szervezetet.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a tanév végével egyébként is indokolt lesz a 

vizsgálat. Az intézményvezetők el fogják mondani a tapasztalataikat.  

 

Ismertette a módosító javaslatot. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésén az ABOKOM 

Nonprofit Kft. féléves munkáját – takarítási és karbantartási feladatok tekintetében - 

felülvizsgálja az ABOKOM Nonprofit Kft. beszámolója és az intézmények véleményei 

alapján.  

 

Kérdezte, hogy van-e több kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslat 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 3. pontját nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az újraszavazás elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az 

újraszavazást egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 5. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 6. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 6. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 7. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 7. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 8. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 8. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 9. pontjának 

elfogadásáról.                               

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslat 9. pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról, az 

elhangzott módosító javaslattal együtt.                               
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 

határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslattal együtt egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 2013. január 

01 napjával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján állami 

fenntartás alá kerülő intézmények által használt ingó és ingatlan vagyon teljes körű 

működtetésével, a Sportcsarnok, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely valamint a Polgármesteri Hivatal takarítási és karbantartási 

feladatainak valamint az óvodák és bölcsődék karbantartási feladatainak 

elvégzésével az ABOKOM Kft-t bízza meg. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a feladat ellátás szabályozására az ABOKOM Kft-vel kötendő – az 

előterjesztés szakmai tartalmával megegyező keretszerződést készítse elő és 

jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2012, december 14. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Gáspár Csaba  

A végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

Településfejlesztési Osztály 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 01.-i hatállyal, két 

– jelenleg betöltetlen – technikai álláshely megszüntetését rendeli el az alábbiak 

szerint: 

 

Kinizsi Pál Gimnázium    1 álláshely  

Sportcsarnok        1 álláshely  

 

4. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőket, hogy jelen döntésből fakadó 

intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezetők 

A végrehajtásban közreműködik: 

Jegyző 

Humán Közszolgáltatások Osztálya 
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5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelt 

soron következő módosítása során a 3. pontban hozott rendelkezés átvezetéséről 

gondoskodjék. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály  

 

6. A Képviselő-testület a feladat átadásával egyidejűleg – közalkalmazottak 

vonatkozásában a Kjt. 25/A § szerinti – munkáltató jogutódlással az ABOKOM Kft-

hez rendeli átcsoportosítani az alábbi technikai alkalmazotti létszámot: 

 

Somogyi Imre Általános Iskola        8 fő 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola      8 fő 

Kinizsi Pál Gimnázium        1 fő 

Montágh I. Általános Iskola Óvoda és EGYMI.     2 fő 

Bihari János Zeneiskola        0 fő 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde       1 fő 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde       1 fő 

Gyöngyszemek Óvoda        1 fő 

Sportcsarnok         5 fő 

Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  1 fő 

Polgármesteri Hivatal         3 fő 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetőket, a 

jegyzőt és az ABOKOM ügyvezető igazgatóját, hogy jelen döntéséből fakadó 

munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Intézményvezetők 

dr. Balogh Pál jegyző 

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

A végrehajtásban közreműködik: 

Humán Közszolgáltatások Osztálya 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 2013. január 

01- napjával az intézmények tálalókonyháinak működtetésével az INNOVEN Kft-t 

bízza meg. 

 

9. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a feladat ellátás szabályozására az INNOVEN Kft-vel érvényben lévő 

szerződést tekintse át és a szükséges módosításokat jóváhagyásra terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésén az ABOKOM 

Nonprofit Kft. féléves munkáját – takarítási és karbantartási feladatok tekintetében - 

felülvizsgálja az ABOKOM Nonprofit Kft. beszámolója és az intézmények 

véleményei alapján.  
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Határidő: 2012. december 14. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

INNOVEN Kft ügyvezető igazgatója 

A végrehajtásban közreműködik: 

Jegyzői Titkárság  

Gazdasági Osztály 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Gáspár Csaba az ABOKOM Kft. ügyvezető igazgatója 

érintett Intézményvezetők 

valamennyi Osztályvezető 

 

 

- - - 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Balogh Pál 

                       polgármester                    jegyző    

 

 

 


